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2015. március

EMLÉKEZTETŐ
FALUKARÁCSONY

ÜNNEPSÉG MÁRCIUS 15-ÉN

2014. december 20-án tartottuk a tokodaltárói
Bányász Kultúrotthonban Tokodaltáró életében
hagyományosnak
mondható
Falukarácsony
ünnepségünket, mely sok érdeklődőt vonzott.
Felléptek karácsonyi műsorukkal a Brunszvik
Teréz Óvoda nagycsoportosai, a Gárdonyi Géza
Általános Iskola diákjai, a Fogyatékosok
Lakóotthonának csoportja és a Bányász Kórus. Az
óvodások és iskolások által saját kezűleg készített
ajándéktárgyakat meg lehetett vásárolni, melyek
eladásából származó bevétel a gyermekek
támogatását szolgálja.
Átadásra került a Tokodaltáróért kitüntető cím
Szabóné Kurucz Aranka védőnő és a Hermina
Nőegyesület részére.
A megjelent gyermekeknek adományból vásárolt
ajándékkal kedveskedtek a szervezők.

2015. március 14-én szombaton a forradalom és
szabadságharcra emlékezve műsort adtak a helyi
általános
iskola
tanulói
a
Bányász
Kultúrotthonban, ezt követően koszorúzás volt az
1948-49-es emlékműnél a parkban.

VÉRADÁS

"A Pilvax kávéházban azt határoztuk, hogy sorra
járjuk az egyetemi ifjúságot.… Mintegy 10000
ember gyűlt össze a múzeum elé, onnan a
városházához mentünk. Rövid tanácskozás után a
polgármester aláírta a 12 pontot. Óriási
lelkesedés tört ki!... Budára! Budára! Nyitassuk
meg Stáncsics börtönét! Ezek voltak a nép
leginkább és legtöbbször hallható kiáltásai…. A
katonaságnak kiadatott a tétlenség iránt a
rendelet, a censura eltöröltetett, Stancsics
börtönajtaja megnyílt. A rab írót diadallal hozta
át a töméntelen sokaság Pestre.… Ez volt március
15-e. Eredményei olyanok, melyek e napot örökre
nevezetessé teszik a magyar történelemben."
(Részlet Petőfi Sándor naplójából, Forrás: Internet)

2014. december 23-án a Vöröskereszt véradást
szervezett a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
rendezvénytermében.
Köszönet az alábbi személyeknek,
akik hozzájárultak a vérkészlet feltöltéséhez.
Babai Istvánné
Babai István
Tácsik Éva (Tokod)
Harangi Sándor (Tokod)
Bagó Imre
Simonné Hamar Katalin
Gárdonyi Istvánné
Gárdonyi István
Kulik Gábor
Kosztankó Ferenc
Dér Dávid (Tát)
Dér Ádám (Tát)
Erdős László
Erdős László Andorné

Kiss Krisztina
Gárdonyi István
Lévai Sándorné
Vázsonyi Kálmán
Benedek Nikoletta
Nagy Dénes
Petrik József
Mauterer Mihályné
Jillich Ivett (Dorog)
Méry Diána (Dorog)
Jánosi Attiláné
Bihari Ferenc
Erdős Józsefné

NŐNAP
A nemzetköti nőnap a nők iránti tisztelet és
megbecsülés kifejezésének napja, amelyet 1917.
óta minden év március 8-án tartanak. A nők
egyenjogúságával és szabad munkavállalásával
kapcsolatos demonstratív nap volt. Manapság a
virágajánékozás dominál.
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Utólag is szeretettel
köszöntünk nőnap
alkalmából
minden tokodaltárói
hölgyet!
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Tisztelt Tokodaltáróiak!
Tóth Gábor vagyok, 2014. november 17-től Tokodaltáró Község jegyzője.
1977-ben születtem, családommal Esztergomban élek. 2000-ben szereztem
oklevelet az Államigazgatási Főiskola igazgatásszervezői szakán, melynek
elvégzése óta a közigazgatásban dolgozom. Jegyzőként a polgármester és
képviselő-testület önkormányzati munkáját kívánom támogatni, valamint a
hatósági feladatok hatékony, körültekintő ellátására törekszem. Bízom
benne, hogy munkavégzésemmel a település javát fogom szolgálni.
Tisztelettel: Tóth Gábor jegyző

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt tokodaltárói lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az önkormányzat elmúlt időszakban (2014. december – 2015.
február) végzett fontosabb feladatairól, döntéseiről:
 2014. decemberében benyújtottuk pályázatunkat szociális célú széntámogatásra, ehhez megalkottuk
a törvényi előírásokat betartva a helyi rendeletünket. Szociális széntámogatásra jogosultság egyik
feltétele volt, hogy az egy főre jutó havi jövedelem nem haladhatta meg a 37.050,- Ft-ot. A rendelet
elfogadása után pályázhattak a lakók, majd döntés született arról, hogy kik jogosultak támogatásra,
akik azóta meg is kapták a juttatást.
 A közbiztonsági feladatok ellátásával több testületi ülésen foglalkoztunk. Ötletek, javaslatok bőven
elhangzottak, legtöbbjük anyagiak hiányában megvalósíthatatlan /közterület felügyelő/, a másik
nem véd lakott területen történő eseményekkel szemben /mezőőr/.
 A képviselő-testület a megalakult helyi Polgárőr Egyesületet minden lehető eszközzel támogatja.
Megszavaztunk havi 20.000,- Ft-ot üzemanyag vásárlásra, hozzájárultunk a kötelező öltözékek
megvásárlásához, és 80.000,- Ft. támogatást kapnak a működésükhöz. Az év folyamán az
önkormányzat, lehetőségeihez mérten, további támogatást nyújt. A polgárőrség, nappali és éjszakai
szolgálataival a lakók nyugalmát és biztonságát védi, köszönet érte.
 Elfogadta a képviselő-testület a község 5 éves gazdasági programját, melyben a vagyon megőrzése
mellett, költséghatékonyságra, takarékosságra, a kintlévőségek behajtására, energetikai
beruházások megvalósítására, pályázatok benyújtására törekszünk.
 Az önkormányzat képviselő-testülete tartós helyettesítési megállapodást kötött Dr. Oláh Andrással,
2015. május 1-től Pezderka doktor Úr rendelési idejében Ő látja el a háziorvosi feladatokat. Bízunk
abban, hogy az átállás zökkenőmentesen biztosítja a betegek ellátását.
 Több bizottsági és testületi ülésen foglalkozott a képviselő-testület az önkormányzat tulajdonát
képező bérlakásban lakók bérleti szerződéseinek felülvizsgálatával, és tartozásaikkal. Döntés
született arról, amennyiben nem rendezik tartozásaikat - a lakástörvény szerint - kezdeményezzük a
lakásszerződés felmondását. Minden kintlévőség az önkormányzat vagyonát csökkenti!
 Nem támogatta a képviselő-testület a volt piac területén található csarnokok értékesítését,
bérbeadásukra pályázatot írtunk ki, amely a település honlapján is megtekinthető.
 Vis major támogatásra nyújtottunk be pályázatot, az eső által elmosott utakra és vízelvezető árkok
javítására. A pályázat útján megítélt 28.000.000,- Ft. kizárólag az eredeti állapot helyreállítására
fordítható az érintett utcákban.
Arra kérem településünk lakóit, bízzanak abban, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozói és az Önök által
megválasztott Képviselő-testület legjobb szándéka szerint a település érdekében végzi munkáját.
Látogassanak el honlapunkra is (www.tokodaltaro.hu), ahol minden fontos információt, eseményt
megtalálhatnak.
Petrik József polgármester
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ISKOLAI HÍREK
2015. I. negyedév
Iskolánk tanulóinak 2015. február 13-án a szülői
munkaközösség és a polgárőrség segítségével
megrendeztük a farsangi bált. Köszönjük minden
támogatónknak az ehhez nyújtott segítséget!
Február 18-án eltemettük
felvonulással, tánccal.

a

telet

vidám

Iskolánk hatodik osztályos tanulói szép műsorral
emlékeztek meg az 1848/49-es forradalom és
szabadságharc évfordulójáról.
Az alsó tagozatos tanulók múzeumpedagógiai
foglalkozáson vettek részt az esztergomi Balassa
Bálint Múzeumban.
Az óvoda nagycsoportosai két alkalommal játékos
iskolai foglalkozáson ismerkedtek a tanító
nénikkel, az iskolával.
Minden szülőt szeretettel várunk áprilisban a
beiratkozáson!
A Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola
első évfolyamára a 2015/2016. tanévre történő
beiratkozás ideje:
 2015. április 16. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra
között
 2015. április 17. (péntek) 8.00 – 18.00 óra
között lesz az iskolában.
A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok
szükségesek:
 lakcímkártya,
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség
elérését tanúsító igazolás, mely lehet óvodai
szakvélemény, iskolaérettségi szakértői
vélemény,
sajátos
nevelési
igényű
gyermekek esetében a Szakértői Bizottság
szakértői véleménye,
 nyilatkozat lakcímről,
 nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog
gyakorlásáról,

 hit- és erkölcstanoktatásra
nyilatkozat,
 nyilatkozat
egész
napos
(igényfelmérés).

vonatkozó
iskoláról

Idén teljes körű szülői elégedettségmérést
végeztünk. A kiküldött kérdőívek 86 %-át kaptuk
vissza, és dolgoztuk fel.
A gyerekek iskolai közérzetére vonatkozó
kérdésekre adott válaszokból megállapíthatjuk,
hogy tanulóink általában jól érzik magukat
iskolánkban, vannak barátaik. A szülők véleménye
szerint fegyelmük, neveltégi szintjük a közepesnél
valamivel jobb, az alkalmazott büntetési formák
nem elég hatékonyak, a jutalmazási formákkal
viszont
elégedettek.
Az
oktatómunkánk
színvonalát,
gyermekek
teljesítményének
értékelését, a tehetséges gyermekekkel való
foglalkozást, valamint a lassabban haladó tanulók
felzárkóztatását jónak ítélték, a sportolási
lehetőségeket, szakköröket elegendőnek tartják.
Az információáramlással elégedettek a szülők, a
személyes kapcsolattartást 24 %-uk igényli, a
többiek inkább az üzenő füzetet, telefont és az
internet adta lehetőségeket részesítik előnyben.
A
gyermekükkel
kapcsolatos
problémák
megoldásában az osztályfőnökök segítségét
kiemelkedően jónak tartják a szülők. A tanulási
környezetre vonatkozó válaszok azt mutatják,
hogy a legnagyobb az elégedettség a
tornateremmel és a könyvtárral, s legkevésbé
elégedettek az iskolaudvarral.
Köszönjük,
munkánkat!

hogy

válaszaikkal

segítették

A tavaszi szünet 2015. április 1-7-ig tart.
Az utolsó tanítási nap 2015. március 31.
(kedd), az első tanítási nap 2015. április 8.
(szerda).
Az utolsó tanítási nap délutánján húsvétváró
játszóház várja tanulóinkat.
Székely Gabriella intézményvezető

Komárom Esztergom Megyei Kormányhivatal Esztergomi Járási Hivatal
ügysegéd ügyfélfogadási rendje 2015. március 01-től Tokodaltárón:
SZERDA: 08:00 – 10:00
Tel: 0633/505-635/16. mellék
Pásztor Dávid ügysegéd
XXI. évfolyam 1. szám
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KÖRNYEZET-, EGÉSZSÉG- ÉS TERMÉSZETVÉDŐ KLUB
A tokodaltárói Környezet-, Egészség- és
Természetvédő Klub 1998. december 2-án
alakult. Jelenleg a tagok száma 18 fő. Havonkénti
összejöveteleinket
és
előadásainkat,
a
Kultúrotthonban
minden
hónap
utolsó
szerdáján, du. 16.00 órától tartjuk. A klub
működésének célja, egy aktív kis- és egymást
megbecsülő, segítő közösség megteremtése, az
ökológiai természetre és a környezetvédelmi
tudatosságra való nevelés. Jó lenne, ha kis
közösségünkbe minél többen bekapcsolódnának.

Mindenkit szeretettel várunk
összejöveteleinkre, aki a környezet és
természet iránt érdeklődik.
Jó ha tudjuk!...
Hulladékok szabadtéri égetése tilos!
2015. március 5-én hatályba lépett az új Országos
Tűzvédelmi rendelet. Kevesen tudják, hogy a kerti
hulladékok és az avar égetése mennyire káros a
környezetre és az emberi egészségre. Az értékes
szerves-anyagból az égetés során hamu
keletkezik, mely csak korlátozottan alkalmas
talajerő-utánpótlásra, nagyobb mennyiségben
egyenesen rombolja a talaj humuszkészletét.
Ezzel szemben komposztáláskor maradéktalanul
elbomlanak a növényi részek és hasznos humusz
keletkezik. Egy átlagos kerti tűz, melyben
vegyesen égetünk avart, fűnyesedéket és
gallyakat, légszennyezést okoz. Valamennyi kerti
hulladék és avar komposztálható. A folyamat
során
az
elhalt
növényi
részeket
mikroorganizmusok bontják le és alakítják át a
szárazföldi élet nélkülözhetetlen anyagává,
humusszá.
Aki az előírt rendelkezéseket nem tartja be, arra
100.000,-Ft. bírságot szabhat ki helyileg illetékes
Katasztrófavédelmi hatóság.

A Polgármesteri Hivatal és a Környezet-,
Egészség- és Természetvédő Klub jó pár évvel
ezelőtt komposztálási tanfolyamot hirdetett.
Sajnos nem volt túl nagy az érdeklődődés. A Klub
nagy örömére szolgált a Jövőnk Reménye és
Jelenünk Eredménye Nonprofit Közhasznú Kft.
komposztálási programja. A program segítségével
150 család kapcsolódhat be a hulladék
környezetbarát kezelésébe.
Itt szeretnék köszönetet mondani Dr. Havasi
Tamásné ügyvezetőnek és munkatársainak
lelkiismeretes munkájukért. Remélem több
település is élvezheti segítségükkel a házi
komposztálást, és nem a levegőt szennyező
égetést.
Biomama vitaminbombája:
1 kg alma,
1 kg sárgarépa,
1 citrom leve,
3-4 evőkanál pirított szezámmag vagy
napraforgómag,
2 evőkanál méz.
Az almát hámozatlanul a sárgarépát tisztítás után
közepes lyukú reszelőn lereszeljük. Hozzáadjuk a
citrom levét, a mézet és a pirított szezámmagot,
vagy napraforgó magot. Ha nincs magunk,
helyettesíthetjük kevés olíva vagy csíraolajjal.
Összekeverjük és pár órán át állni hagyjuk, hogy
az ízek összeérjenek.
Tipp: Ha magunk pirítjuk a szezámmagot,
vigyázzunk, mert hamar megég.
Jó étvágyat! Muntyán Istváné Biomama
Benedek Imréné
Környezet-, Egészség- és
Természetvédő Klub Tokodaltáró

GÓLYAHÍR
2015-ben született babák Tokodaltárón:
Papp Milán 2015.01.03.
Czakó Lilla 2015.01.12.
Polacsek Hanna 2015.01.16.
Rafael István 2015.01.17.
Makula Pál 2015.02.20.

Endrédi Botond 2015.02.23.
Kelemen Roland Levente 2015.02.24.
Buzás Vendel 2015.02.25.
Havasi Fernándó 2015.02.27.
Sárosi Csenge 2015.03.01.
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BABA-MAMA KLUB TOKODALTÁRÓ
Március 10-én tartottuk „Tavaszváró bulinkat”
70 fő részvételével. Budapesti Portéka Színpad
előadói szórakoztatták a gyermekeket a
„Kiskakas
gyémánt
félkrajcárja”
című
előadásukkal! Nagyon jól érezték magukat!
Gyermeknapra is készülünk meglepetéssel.
Idén augusztusban is szeretnénk megszervezni
az anyatejes táplálás világnapján a családi
délutánunkat. A rendezvény megvalósításához
szívesen fogadunk mindenféle segítséget:
ötletet, anyagi támogatást, kivitelezésben
részvételt!
Tisztelettel és köszönettel: Szabóné Kurucz Aranka védőnő

EBÖSSZEÍRÁS
Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998.
évi XXVIII. törvény 42/B. §- a alapján a települési
önkormányzatok három évente legalább egy
alkalommal
ebösszeírást
végeznek
a
jogszabályban meghatározott adattartalommal.
Az ebtartók által szolgáltatott adatokról helyi
elektronikus nyilvántartást kötelező vezetni.

személyesen igényelhették a Polgármesteri
Hivatalban. A nyomtatvány Polgármesteri
Hivatalba történő eljuttatásának határideje:
2015. március 31.
Az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása
bírság kiszabását
vonhatja maga után.

Az ebtulajdonosok az összeíró adatlapot
letölthették a www.tokodaltaro.hu oldalról vagy

SZELEKTÍV HULLADKÉKGYŰJTÉS
2015. február 1-től a Dorogi Kistérség településeit
érintően
az
előzetesen
meghirdetett
időpontokhoz képest a házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés változik az alábbiak szerint.

TOKOD, TOKODALTÁRÓ, SÁRISÁP
településeken minden hónap
4. szerdai napja:
február 25.; március 25.; április 22.;
május 27.; június 24.; július 22.;
augusztus 26.; szeptember 23.; október 28.;
november 25.; december 23.
Újrahasznosítható hulladékok gyűjtése!
Önnek csak annyit kell tennie, hogy a szelektíven
gyűjtött újrahasznosítható hulladékokat (papír és
műanyag) kihelyezi az ingatlan elé, a
meghirdetett időpontokban.
Kérjük, hogy az újrahasznosítható hulladékokat
bekötött zsákokban a szállítási napon, reggel 6

óráig szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé. A
szelektív
hulladékgyűjtés
igénybevételéhez
szükséges zsákokat Társaságunk biztosítja (fekete
szín kivételével bármilyen átlátszó zsákban
elszállítjuk a szelektív hulladékokat). A
hulladékgyűjtő gépjármű elhaladása után
kihelyezett zsákokat nem áll módunkban
elszállítani, illetve kiemelten kérjük, hogy a
munkavégzésünk folyamatos, zavartalan és
balesetmentes ellátása érdekében a szállító
járművet semmilyen esetben ne közelítsék meg!
Kihelyezett személyes ügyfélszolgálati iroda:
Dorog Város Polgármesteri Hivatala
2510 Dorog, Bécsi út 71., szerdán 8-16 óráig,
telefonon a 0633/431-299 /166. mellék.
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Együttműködésüket köszönjük!
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
VÉRADÁS
2015. április 03-án pénteken 15:00 – 18:00
véradás lesz a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
rendezvénytermében.

HÚSVÉT – ÁPRILIS 5-6.
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár
elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének
emlékére, önmegtartóztatására tanít. A húsvét a
böjt lezárulását jelzi. Ez egybeesik a tavaszi
napéjegyenlőség idején tartott termékenységi
ünnepekkel.
Ezen a napon sok népszokás él például: a
locsolkodás, a hímes tojás ajándékozása. Bibliai
eredetet is tulajdonítanak a locsolkodás
hagyományának, a Krisztus sírját őrző katonák a
feltámadás hírét vevő, ujjongó asszonyokat
igyekeztek lecsendesíteni úgy, hogy lelocsolták
őket. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg
a termékenység ünnepe, amely segítségével
szerették volna az emberek a bő termést, és a
háziállatok szaporulatát kívánni. A locsolkodás az
öntözés utánzásával a bő termést hivatott
jelképezni.
Kelj föl párnáidról,
szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon,
milyen szép a világ!
Megöntözlek téged
az ég harmatával,
Teljék a tarisznya
szép piros tojással!

A MUNKA ÜNNEPE-MÁJUS 1.
A munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja
1890 óta. A legtöbb országban hivatalos állami
szabadnap, amely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokról hivatott
megemlékezni.

A májusfa-állítás napja.
A népi hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó
termés várható.

ANYÁK NAPJA
Május első vasárnapján az anyaságról emlékezünk
meg. Magyarországra az ünnep ötletét Petri Pálné,
egy államtitkár felesége hozta Amerikából és
először 1925. március 8-án tartották. A Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tette meg az előkészületeket
az Anyák Napja országos bevezetésére.

Kedves Édesanyákat szeretettel köszöntjük!
„Ébresztem a napot, hogy ma szebben keljen.
Édesanyám felett arany fénye lengjen.
Ébresztem a kertet, minden fának ágát,
Bontsa ki érette legszebbik virágát.
Ébresztem a rigót s a vidám cinegét,
Dalolja mindegyik legszebbik énekét.
Ébresztem a szívem, forróbban dobogjon,
Az én Édesanyám mindig mosolyogjon!”

PÜNKÖSD – MÁJUS 24-26.
A pünkösd jelentősége az, hogy Jézus
mennybemenetelét követően a tanítványok
immáron nem rejtőzködtek tovább, hanem
elkezdték terjeszteni a tanítást az emberek
között. A nagy nyári munkák előtt köszönteni kell
az új életet, imádkozni a bő termésért,
gyermekáldásért. A templomokban évről évre
megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek
szabadon.
A népi hagyomány szerint a májusi eső aranyat
ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót.

Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester
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